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A se mnou přijde (přišel)
zákon
ROlE TEcHNOlOgIí V POJIšTěNí I V OBcHODu NEJEN ROSTE, AlE PřEcHáZí NA
SKOKOVě NOVOu úROVEň. NA PROFI-BRuNcHI SE ODBORNícI ZAMýšlElI NAD NOVOu
SITuAcí PO úČINNOSTI ZDP. PřESTO SI ZřEJMě S IT ExPERTy NE ZcElA ROZuMěJí...

Karel Veselý: Hodně se hovoří o rozdílném procesu při zprostředkování různých produktů.
Když to ale shrnu, nemyslím, že by měl být nějak významný rozdíl mezi prodejem IŽP a rizikovky (ani rada vs. doporučení). I pojišťování
rizik musí být s dobrou metodikou – zjistit dobře
potřeby klienta a nastavit parametry.
U IŽP musím samozřejmě zdůvodnit, proč mu
nabízím právě takový produkt, plus řešit investiční složku – to je vše.

PoMocI Musí soFtwARE
Špirakus: Je na nás, abychom to vše uhlídali.
I dané softwarové nástroje by tedy měly být na
straně zprostředkovatele. Zatím je všichni nějak
testují – a já osobně mám největší obavy právě
s těmi obchodními nabídkami, u kterých se pak
neuskuteční smlouva. Ani pojišťovny na to nejsou připraveny – co navíc udělat se všemi modelacemi?
A když nám náš vázaný takový návrh neuloží,
co s ním máme dělat?
Veselý: Všichni na svých nástrojích pracují,
někteří trochu zaostávají, co vím. Některé velké
sítě nastavily svá řešení už teď na přelomu listopadu a prosince, ale zatím jsem je neviděl.
Obecně má pocit, že největší úskalí tkví v přechodu – jak se došlo od potřeb klienta k řešení.
S tím bojují ovšem jak zprostředkovatelé, tak
pojišťovny a podle mého názoru zde bude muset
pomoci právě software. Doba papíru se evidentně chýlí ke konci.
Martin Podávka: Těžko si lze představit, že ti
kdo dosud nezdůvodňovali, jak se dostali k řešení, to mávnutím kouzelného proutku začnou

Foto: Pavel Horský (3x)

ZoDPoVěDnost jE ŠIRŠí
Veselý: Myslím, že diskuse dospívá k nějakému
konsenzu: primární zodpovědnost má daný
zprostředkovatel a není úlohou pojišťovny, aby
každý jednotlivý případ zkoumala. Má ovšem
zkoumat, se kterým distributorem spolupracuje,
jak on má nastavený proces a jaké k tomu používá nástroje. Asi by měla občas provést nějakou kontrolu vzorku dodaných smluv. Pojišťovna si má vyhodnotit, který zprostředkovatel

Povinnosti
zprostředkovatele
budou mít nově
jednoznačnou
vazbu, protože
vázaní budou
muset pracovat
pro jednoho
samostatného.

pracuje dobře, nebo který špatně a s ním by nemusela (neměla) spolupracovat. Určité kontrolní
mechanismy k tomu budou jistě používat zejména k odhalení misselingu.
Ivan Špirakus: Povinnosti zprostředkovatele
budou mít nově jednoznačnou vazbu, protože
vázaní budou muset pracovat pro jednoho samostatného. Dosud to mohlo být (INSIA to
nikdy nechtěla) i pro více společností, což bylo
špatně. Nyní jednoznačnou vazbu dává zákon
včetně povinností toho samostatného uchovávat
veškerou dokumentaci. Je na nás, abychom to
uhlídali včetně mailů a různých jiných komunikačních kanálů. A pozor – jde i o jednání či nabídky, které nevedly k uzavření smlouvy! Každou nabídku vytvořenou klientovi musím
uchovat!
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dělat. Softwary budou jistě drahé, budou muset
vzniknout. V Německu se některé podobné nástroje používají a než vzniknou nějak standardizované nástroje u nás, bude ještě nějakou
dobu trvat. Třeba už před třemi lety jsem se pokoušel navrhnout nějaký základní model na
ČAP, ale zatím nic nevzniklo, každý používá
(lepší nebo horší) nějaký vlastní způsob.
Dávám ještě tak dva tři roky, než se pohledy
sjednotí a vzniknou i softwarové nástroje pro
poradce, které „sjedou“ to základní a poradce
se bude moci soustředit na zcela konkrétní detaily, protože každý člověk je jiný.
Veselý: Také bych viděl, že pokusy o řešení
vznikají, jde nyní spíše o pojetí, jestli má jít
o standard trhu, anebo to má být know-how daných zprostředkovatelů. Úplně nekonzistentní
by ta řešení asi být neměla, ale určitý prostor
pro různé speciﬁcké přístupy vidím. Dokonce
by až po vyhodnocení situace klienta měla následovat volba či výběr produktu, což je dosud
naopak – nejdříve se zvolí produkt a pak teprve
se „dohledávají“ jeho parametry. Dnes se většinou řekne: budeme prodávat IŽP nebo penzijko
nebo riziko, ale to by se mělo říci až po vyhodnocení klienta.
Podávka: Pak se ještě dostáváme k tomu, aby
šlo o skutečně praktické nástroje – aby je poradce používal rád. To bude i konkurenční výhoda společností, které ty nástroje budou mít,
zejména spíše ty pro analýzu potřeb – poradce
se pak nemusí tolik učit, protože sám software
ho tím procesem doslova „provede“. To bude cílem i společností, protože pak mohou zaručit
i kvalitu poradenství.
Síkora: My na to máme dokonce specializovaný produkt „Finanční plán“ –, který se ale posledních snad sedm let vůbec neprodával.
Všichni tvrdili, že to je přece jejich know-now,
což bylo ale jen z toho důvodu, že generoval
jimi preferované produkty (nemusíme si říkat,
které).
Nyní tento produkt aktualizujeme s ohledem
na IDD i AML (včetně archivace záznamů atd.),
celé to přeprogramujeme a na jaře nabídneme
na trhu velmi levný produkt, který ovšem bude
umět využít i specifické okolnosti z analytické
části. Až pak je možné i preferovat určitý produkt. Jde o to, mít solidní a univerzální podvozek, na který pak můžu použít různou nástavbu. Problém IŽP u nás byl, že zákazník
chtěl traktor, ale poradci mu prodávali sporťák
na dálnici.

Také bych viděl,
že pokusy
o řešení vznikají,
jde nyní spíše
o pojetí, jestli
má jít o standard
trhu, anebo to
má být know-how
daných
zprostředkovatelů.

REDukoVAná nAbíDkA PRoDuktů
Podávka: Při volbě řešení jakéhokoli cíle funguje
už nějaký „předvýběr“, třeba u hypotéky bonita
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klienta, jeho příjmy atd. Některé produkty jsou
tak už vinou těchto parametrů nepoužitelné. Navíc bývá už v konkrétní situaci mnoho okolností
(spolumajitelé, typ příjmů), takže ti dobří specialisté už hned na začátku doslova vidí, které
banky jsou vhodné či použitelné. A to máme
jen asi deset poskytovatelů úvěrů, kdežto u pojištění je produktů násobně víc.
Nikdo se nenaučí přes 30 produktů, takže
když se zvolí jejich určitá „výběrová“ sada, pro
většinu klientů v ní lze zvolit ten vhodný. A jen
když někdo požaduje speciﬁckou ochranu, například voják na misi, tak mu lze najít právě to
speciﬁcké krytí v jiném produktu.
Síkora: Ideální by bylo, kdyby existoval nějaký
produktový katalog, ve kterém by se uváděly
všechny charakteristiky…, my se o to snažíme,
ale ke každému musíme mít detailní rozpis.
Třeba jen auta, která děláme, mají neuvěřitelné
množství parametrů. Takže možná příští rok
bude základní porovnání rizikovek.
Podávka: Kdybych měl porovnávat jen výluky,
tak se dostanu do nepřehledné situace. Navíc
každá pojišťovna ještě nemá API, takže jen „poskládat“ parametry vlastně není možné. Pak nejsem vůbec schopen to do systému odladit.
Chápu, že i poskytovatel má jen omezeně peněz
i času, takže když se vrátím k otázce „předvýběru“ určitého množství produktů, jde vlastně
o dobrou cestu, která i funguje. Stále se navíc
snažím je s poskytovatelem vylepšovat, aby se
udržovaly v top skupině.
Síkora: K tomu jen určité doplnění, které souvisí s dvěma modely, jež na trhu fungují, a ty
poolové by měly umět servisovat celou nabídku, takový velkoobchodní supermarket. Jen
„brandová“ forma prodeje si může dovolit
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při distribuci vždy do toho procesu vstupuje lidský faktor. A sebelepší nástroj musí používat zas
jen lidé.
Síkora: Chtěl bych upozornit, že také musíme
rozlišovat B:B a B:C – na internet složité výběry
nedostanete, proto vznikají „balíčky“: chceš
levné, střední nebo velké pojištění? Ty balíčky
tam ale někdo „zadrátoval“ a klient o nich nic
neví, takže výsledek často vidí až při likvidaci.
Navíc je onlinový byznys hlavně o leadech.
My tedy musíme digitalizovat hlavně ty obchodníky, tedy oﬂine, aby nedělali chyby, aby
pracovali eticky, musí zdůvodňovat, vše musí
mít parametr dokumentace.

Pro mne je ta
debata velmi
podnětná, protože
my se na věc vždy
díváme přes data.
A vidím, proč
na to lidé často
neslyší.

co ZnAMEná DáVAt RADu
Veselý: V Česku IDD obsahuje vlastně povinné
poradenství. Protože musím i doporučení dát
na základě analýzy potřeb. Třeba u rizikovky
(snad kromě hypotéky) – jak nastavit pojistné
částky?
Špirakus: Ty si ale nastaví klient, řekne například, že chce milion. Režim rady je povinný jen
u IŽP! Jako u makléřského byznysu je u rizik
doporučení na základě analýzy, ale není tam ten
pojem „rada“. Ani u soudu nemůže nikdo žádat
vyšší level.
Veselý: Myslím, že u soudu to nebude o radě
nebo poradenství. Tam půjde o to, že jsem dal
v každém případě „doporučení“. A jestli je tam
odborná péče, takže zda jsem zjistil, co jsem
měl zjistit a doporučil tomu odpovídající řešení.
Nemyslím, že soud bude zkoumat, zda šlo o doporučení nebo radu. Bude to podle mne o tom,
jestli jsem vše řádně udělal – jestliže ano a mám
to zaznamenané, pak to bude v pořádku v obou
režimech. | red

inzerce

soustředit se na omezenou nabídku – jde jen
o omezující parametry – jsou-li o kvalitě, OK.
Bohužel se sem mohou promítat i jiné zájmy.
My máme v autopojištění napojené všechny
pojišťovny, ale v majetku nám ještě chybějí dvě.
Vychytáváme i drobné rozdíly mezi některými
kalkulačkami.
Kamil Mahdal: Pro mne je ta debata velmi podnětná, protože my se na věc vždy díváme přes
data. A vidím, proč na to lidé často neslyší. Já
se v datové analytice pohybuji přes 20 let a už
roky se snažím do pojišťoven hučet, že použitelné softwary již jsou k dispozici.
Existují nástroje, které streamují zadaná data
v real-time prostředí a dnes už nejde o to, s kolika parametry se pracuje – jestli jich je 130 nebo
200 – je úplně jedno. Jde o určité skóre člověka
(zájemce či potenciálního klienta) a my pak
k němu „poskládáme“ optimální výběr. Ten produkt jako by rozsekáme na kousky – jako kostičky lega – a z nich pak složíme to, co zadavatel
(klient) potřebuje, co mu odpovídá.
Navíc dnes máte o klientovi spoustu informací: jakou má rodinu, jak platí, co dělá a okamžitě, nejvýše v milisekundách máte odpověď
na to, co a jaký produkt by se mu hodil. Ať na
pobočce nebo na síti zároveň zůstane o tom výběru (rozhodování) datová stopa, takže se zachová i záznam.
Jak říkám, my se na problém díváme datově
a je nám jedno, zda jde o auta, majetek nebo životní pojištění. Takže se na svůj byznys musíte
dívat podobně, ne jako na nějaké tabulky. Potřebujeme spolu skutečně vytvořit takový „podvozek“, na kterém se pak jen mění nástavba.
Musíme se víc potkávat a diskutovat. I proto, že

co V PřEchoDnéM obDobí?
Špirakus: Režim je dán v zákoně: zájemce
o práci zprostředkovatele musí získat čestné prohlášení. To mu vydávám a musím podepsat já –
zákon sice neřeší, na základě čeho mu jej vydám,
ale mělo by být jasné, na základě čeho jsem jej
vydal. Jestli si s ním budu dvě hodiny povídat,
abych ověřil jeho znalosti, anebo jej pošlu na
kurz pro toto přechodné období, který nabízí
třeba VECTOR nebo EFPA.
Jistěže o pojištění musí něco vědět a umět,
ale je jistě bezpečnější mít to něčím podložené.
Takže tyto akreditované ﬁrmy budou určitě důvěryhodné a dají nám řekněme takové alibi, aby
zodpovědnost neležela jen na mně. ČNB by to
také jistě ocenila…
Síkora: Nebo má zprostředkovatel tříletou kontinuální činnost, pak čestné prohlášení nemusí
mít.
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BRUNCH
23. ledna ve 13.00 h
hotel Schwaiger
Schwaigerova 59/3, Praha 6 – Bubeneč

Poradenský trh
v roce 2019
Co čeká trh v dalším roce? | Budeme svědky dalších fůzí a akvizic? |
Kdo vyjde jako vítěz, a kdo jako poražený? |

Své názory a vize představí přední odborníci
z našeho trhu.

Petr Borkovec,

Jiří Paták,

Vilém Podliska,

Zdeněk Sluka,

Mojmír Urbánek,

předseda představenstva
Partners

CEO Chytrý Honza

obchodní ředitel,
Broker Consulting

CEO Broker Trust

CEO SAB Servis

PŘIHLASTE SE NA WWW.PROFIPF.CZ

inzerce

Cena 1 800 Kč. Pro předplatitele časopisu PROFI Poradenství & Finance za 900 Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení.

generální partner

mediální partneři

PORA
R DENSTVÍ
& FINANCE
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